
De Corona-crisis is in Zuid-Afrika hard 
aangekomen en heeft het dagelijkse 
leven ontwricht. Het land zit op slot en 
het is onduidelijk wanneer we de pro-
jecten weer kunnen bezoeken. Maar 
het contact blijft en we luisteren, ad-
viseren en helpen waar mogelijk, ook 
financieel. We zijn heel trots op de 10 
projecten waarmee we samenwerken: 
trots op hun veerkracht, initiatieven 
en creativiteit om de vele kwetsbare 
kinderen en hun families te kunnen 
blijven helpen. Want dat is juist nu 
hard nodig. De armoede is groot, er is 
nauwelijks eten en wij ondersteunen 
onze projecten dan ook extra met 
voedselpakketten, zeep en dekens voor de winter. In april hebben wij samen 
met Wilde Ganzen de ‘Oproep Extra Noodhulp!’ gedaan en hebben hierop heel 
veel positieve reacties gekregen. Wij danken u allen voor de geweldige dona-
ties en Wilde Ganzen die het targetbedrag heeft verdubbeld. Een groot deel 
van deze Update is gewijd aan deze actie. Ook vindt u informatie hoe het 
toegaat in deze Corona tijd op de andere projecten. De vele foto’s geven u een 
beeld van de verspreiding van voedselpakketten. Met alle projecten kijken wij 
uit naar de dag dat de crèches, kleuterscholen en scholen weer open zullen 
gaan en de projectprogramma’s weer kunnen starten om de vele kwetsbare 
kinderen te helpen. Namens ons bestuur willen wij u hartelijk danken. 
Uw vertrouwen en alle support is en blijft heel bijzonder. Wilt u meer weten, 
over ons, onze projecten of de actuele situatie, neem dan gerust contact op. 
Wij praten u graag persoonlijk bij.                                                        
Lonie Vles - Rosenmöller

Izingane Happy Foundation ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële middelen 
om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.

Update 10 Juni 2020

creating oppor tunities

Succesvolle actie Extra Noodhulp!
Op donderdag 30 april startten wij, samen met Stichting Wilde Ganzen, een 
speciale sponsoractie om noodhulp te financieren - pap, voedselpakketten 
en dekens - voor 3 van onze projecten in townships en informal settlements 
rondom Johannesburg en Pretoria: Olievenhoutbosch Centre for Disabled 
and Preschool, Dlulabaphi Organization for Orphans en Zikode Daycare & 
Preschool. Izingane besloot juist deze projecten te helpen, omdat zij nauwe-
lijks of geen hulp van de overheid ontvangen. Wilde Ganzen bood aan het 
targetbedrag te verdubbelen.

De unieke actie sloeg aan! Binnen een paar dagen hadden we het targetbe-
drag (en zelfs méér!) bij elkaar om 460 kinderen 18 weken lang te voorzien 
van een voedzame powerpap, met alle gezonde mineralen en vitamines. Het 
zal de kinderen sterker maken en een extra boost geven, zeker nu ondervoe-
ding dreigt. Al op 6 mei werd de pap door onze chauffeur Japhta opgehaald 
(dit ging niet vanzelf, we moesten hier speciale permits voor aanvragen) en 
in een eerste ronde langsgebracht bij de projecten. Op vrijdag 7 mei kregen 
de kinderen hun pap. Op 17 juni en op 29 juli wordt nogmaals gereden. 
Het is ongelooflijk dat we dit in één week hebben kunnen organiseren. 
Wij zijn dankbaar voor alle goede contacten (dank Stichting Vrienden van 
Bambanani en Sinzanani South Africa!) en danken alle sponsors voor hun 
vertrouwen in Izingane. Zonder uw steun hadden wij dit niet kunnen reali-
seren. Uiteraard blijven we deze projecten alle 18 weken nauwgezet volgen. 
Hiervoor is een speciale rapportage ontwikkeld en wij zullen de resultaten 
delen op onze website en via social mediakanalen.



Corona op de andere projecten
Helaas is duidelijk geworden dat de voedselvoorziening die door de overheid 
is opgezet niet of nauwelijks aankomt bij de allerarmste groepen. Al onze 
projecten werken hard om de kinderen - en dus ook hun families - te helpen, 
door het verstrekken van voedsel, dekens, 
hygiëneproducten, mondkapjes en met 
voorlichting. 
Want hoe kun je je handen wassen als er 
geen water is? Hoe houd je afstand in een 
overbevolkt township? Hoe kun je in deze 
tijd het beste leven in je kleine krotwoning 
van zink, samen met je familie? De projec-
ten anticiperen op de situatie en samen 
werken wij hard om de omstandigheden 
zoveel mogelijk te verbeteren. Er worden 
mooie initiatieven ontplooid en small 
business activiteiten ontwikkeld, zoals het 
maken van mondkapjes (verplicht als de 
scholen opengaan), ook in kleutermaten.
Izingane is zó trots op alle projectmede-
werkers, die dag en nacht klaarstaan. Ze 
werken hard, motiveren, luisteren. En Izingane helpt mee, ook financieel. 
Onze lijnen zijn kort en besluiten kunnen direct worden uitgevoerd. Dit 
wordt door al onze projecten enorm gewaardeerd. Wij kunnen niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk (en bijzonder!) de support is die wij van u allen 
krijgen. Want alleen met uw financiële steun kunnen wij blijven helpen en 
een verschil maken in het leven van vele kinderen.

Izingane Happy Foundation steunen? 
Wij willen kinderprojecten graag verder blijven helpen, ook financieel. 
Helpt u ons mee? Met een eenmalige donatie of maandelijkse bijdrage 
van bijvoorbeeld € 5,- kunnen we al een groot verschil maken. 
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52  
In overleg kunnen we uw bijdrage ook inzetten voor een specifiek doel/
project. Zo wordt uw bijdrage heel persoonlijk! Izingane Happy Foundation 
heeft de ANBI status.

Sponsors
• Amsterdam Software • Blokker • Gooiland Computers 
• Michiel Witteveen • Contribute Foundation • Boosttheworld 
• T & A België • Sophie Rosenthal Vereeniging • Wijge Holding B.V. 
• Rieks en Marion Stroeve • Bits for Kids • Heiny van den Ham Tekst 
• Lex Maat Grafische Vormgeving

Wij danken alle sponsors en 
individuele donateurs 
voor hun bijdragen en support! D
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Jaarverslag 2019, meer informatie, website
Wilt u meer weten over Izingane Happy Foundation? Of heeft u interesse in 
ons Jaarverslag 2019 (beschikbaar vanaf 1 juli)? Mail naar info@izingane.nl, 
bel 06 21 806 708 of kijk op www.izingane.nl, Facebook of Instagram.

De 10 Izingane projecten
Nourish - Sigagule (Limpopo)
RISE ECD Outreach Creche Program - rondom Acornhoek (Mpumalanga)
Sgedlane Settlement Creche Preschool - Greytown (KwaZulu Natal)
Dlulabaphi Organization for Orphans - Atteridgeville (Gauteng)
Olievenhoutbosch Centre for Disabled and Preschool (Gauteng)
Zikode Day Care and Preschool - Holomiso/Boksburg (Gauteng)
Dalton Preschool - Durban (KwaZulu Natal)
ACFS Community Education - Soweto (Gauteng)
Bonolong Centre - Makushane (Limpopo)
PAP Project - rondom Acornhoek (Mpumalanga)

Op onze website www.izingane.nl vindt u gedetailleerde
projectbeschrijvingen.

Save the date
Op zondag 22 november 2020 vindt de vijfde 
‘Izingane Happy Hour’ plaats, wederom in het 

Weegschaal Museum in Naarden-Vesting. 
Noteer deze datum alvast!


